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Szent István Nap
és az Új Kenyér Ünnepe

2017. augusztus 19., szombat, délbe (noon)
Helyszín: Kápolnánál

Ünnepeljünk együtt!

Tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját

P. Juhász Imre Atya: Kápolna megáldása és 
szent mise. Ebéd mise után.
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Tisztelettel meghívja 

Lásd a következo oldalon.
See the next page.
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American Hungarian Folklore Centrum
bemutatja

F Ü L E P  M Á R K
fuvolaművészt és a magyar népi hangszerek mesterét

Fúvola és Furulya
Klasszikus zenénk és népzenénk kapcsolódásai műsorában

A Liszt Ferenc Zeneakadémia magas kitüntetésekkel végzett fúvola művésze, aki számos 
kitüntetéssel büszkélkedhet. Rendszeres fellépő nyugat, közép és kelet Európa fontos zenei 
központjaiban – de Észak Amerikában is adott koncerteket. A klasszikus fúvolairodalom teljes 
repertoárjának megszólaltatása mellett fontosnak tartja a magyar népzene hagyományainak 
ápolását. Izgalmas „cross-over” műsorában a különböző klasszikus fúvola technikák mellett, 
tucatnyi népi fúvós hangszereken játszik és ismerteti meg a közönséggel a klasszikus és a népzene 
elválaszthatatlan kapcsolódásait. Fülep Márk műsora nemcsak virtuóz játéka, de zenei tudásunk 
bővítése miatt is élvezetes és emlékezetes.

A decorated graduate of the world-renown Franz Liszt Academy of Music in Budapest, Márk 
Fülep has received many coveted recognitions during his career and is a frequent performer in 
important musical centers in East, Central, and Western Europe. He has also given concerts in 
North America. Márk believes that beside the classical � ute literature, it is important to introduce 
audiences to the folk instruments from remote villages, in order to understand the intricate 
relationships between Classical and Folk music. In his program he demonstrates over a dozen 
unique folk-wind instruments. � e performance of this exceptional artist is not only exciting 
because of his virtuoso playing, but it also broadens our understanding of music in general. 
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2017. augusztus 19., szombat, délután 4 órakor

Join us to hear MÁRK FÜLEP, a classical � utist and master of Hungarian wind instruments 
in “Flute and the Furulya”, an intricate connection between classical and folk music .

Saturday, August 19th at 4:00 PM


